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  درآمد
بشر در كشورهاي عربستان سعودي، در اين گزارش تحوالت مربوط به موارد نقض حقوق 
ها در ساير بشر از سوي اين دولتبحرين و امارات متحده  عربي و موارد نقض حقوق 

ها و اخبار آشكار ها، بيانيه، بر اساس مقاالت، گزارش1400كشورهاي منطقه، در آذرماه 
، مورد 1هاي گروهيالمللي و رسانهنهاد و بينهاي حقوق بشري مردمآمده از سازماندستبه

  صورت خالصه به شرح زير است:بررسي قرار گرفته است. محورهاي مهم اين بررسي به

  
  بحرين و امارات متحده عربي بشر در عربستان سعودي، الف) موارد نقض حقوق

  *عربستان سعودي
آذرماه  16شنبه ، در روز سه2انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق بشري القسط -1

، استاد دانشگاه سعودي، از ماه اكتبر سال 3، در خصوص ناپديدشدگي سعود السَرحان1400
  اند از:برخي از محورهاي اين گزارش عبارت جاري ميالدي.

                                                            
الملل )؛ سازمان عفو بينman Rights WatchHuبان حقوق بشر ()؛ سازمان ديدهUN News( پايگاه خبري سازمان ملل 1

)Amnesty Internationalالمللي براي آزادي در امارات متحده عربي ()؛ كارزار بينInternational Campaign for 

Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE)) ؛ سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر(SALAM for 

Democracy and Human Rights (حقوق و دموكراسي بحرين  مؤسسه)؛Bahrain Institute for Rights and 

Democracy (BIRD)ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين ()؛ مؤسسه آمريكاييAmericans for Democracy 

and Human Rights in Bahrain (ADHRB)) ؛ سازمان حقوق بشري القسط(ALQST for Human Rights مركز )؛
)؛ The European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR)اروپا براي دموكراسي و حقوق بشر (

 European‐Saudi Organization for Human Rightsبشر (سعودي براي حقوق  –سازمان اروپايي  (ESOHR)  ؛(
 Middleتحليلي ميدل ايست مانيتور ( –پايگاه خبري  East Monitor  (MEMO) ؛ نهاد اقدام خارجي اتحاديه اروپا(

)European Union External Action Serviceسازمان صليب سرخ جهاني ( )؛International Committee of 

the Red Cross) ؛ شبكه خبري تي.آر.تي وُرلد(TRT World تحليلي ميدل ايست آي ( –)؛ پايگاه خبريMiddle East 

Eye ؛ مجمع حقوق بشر بحرين()Bahrain Forum for Human Rights (BFHR) ؛ مؤسسه دموكراسي و حقوق بشر(
مركز حقوق بشر خليج (فارس) )؛ Gulf Institute for Democracy and Human Rights (GIDHR)خليج (فارس) (

)Gulf Centre for Human Rights (GCHR)وب ()؛ پايگاه اينترنتي ريليفReliefWebنجات  كودكان را«سازمان  )؛
 Save(» نجات كودكان« -» دهيد the  Children شوراي پناهندگان نروژ () وNorwegian  Refugee  Council 

(NRC).(  
٢ ALQST for Human Rights 
٣ Saud Al‐Sarhan 
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، دانشگاه هاي سعودي به ناپديدسازي قهري سعود السرحان، استادره به اقدام مقاماشا الف)
 لوم بوده و ازميالدي: گفتني است كه داليل اين اقدام نامع 2021از اواخر ماه اكتبر سال 

  محل نگاهداري او اطالعي در دست نيست؛
سياسي  يت اقتصادي واي در زمينه روند وضعاشاره به اقدام السرحان به انتشار مقاله ب)

عان آتي عربستان سعودي تحت حاكميت محمد بن سلمان، وليعهد سعودي، كه در آن اذ
  ست؛هاي جدي داشته انموده كه پيشاپيش در اين رابطه ترديد

در  عودي،سعود القحطاني، مشاور سابق بدنام وليعهد س اينكهگفتني است كه به محض  ج)
  ر شد؛صاد صه سياسي نهاد، حكم دستگيري السرحان نيزپاييز سال جاري، مجددًا پا به عر

ميالدي، از دانشگاه  2011اشاره به موفق شدن السرحان به اخذ مدرك دكترا، در سال  د)
آيد و در بريتانيا كه همچنان نيز از پژوهشگران ارشد افتخاري آن به شمار مي 4اكستر

ي ملك فيصل در رياض، از سال دبيركل مركز پژوهش و مطالعات اسالم عنوانبهتصدي او 
  ميالدي؛ 2021تا ماه مه سال  2016

و » هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعيبازسازي يمن: چالش«توان به از انتشارات وي مي ه)
 اشاره كرد؛» ها و مديريت حجسعودي«

ي هاي سعودي در اغلب موارد، به پنهان كردن محل نگاهداراشاره به اقدام مقام و)
 تههفوز يا چندين ربراي چندين  ويژهبهها، خود پس از دستگيري خودسرانه آن شهروندان

  ور يابند؛سرانجام در جلسات محاكمه حض آنكهشان، پيش از نخستِ بازداشت
تر كه موجب طوالني زمانمدتها براي اشاره به امكان به طول انجاميدن ناپديدسازي ز)

  شود؛قربانيان مي حفظ جان هايي در زمينه ايمني و حتيبروز نگراني
حدود در هاي سعودي، در برخي مواقع، به ارائه اطالعات بسيار ماشاره به اقدام مقام ح)

ه منظور ك هاي طوالني ناپديدشدگي و تنها به اينزمينه قربانيان حتي پس از گذراندن دوره
 مانعت به عمل آورند؛مها با جهان خارج از تماس بيشتر آن

                                                            
٤ Exeter University 
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ابراز نگراني سازمان القسط در زمينه وضعيت سالمت و در حقيقت ايمني اشاره به  ط)
هاي سعودي جهت آزاد كردن او جسماني سعود السرحان و درخواست اضطراري از مقام

سياسي و پايان دادن به مجازات متداوم مردم اين كشور براي  –و تمامي زندانيان عقيدتي 
  ؛5بيان عقايد خود

  
 آذرماه 13، در روز شنبه 6وي مركز حقوق بشر خليج (فارس)انتشار گزارش از س -2

، در خصوص الگوهاي شكنجه در عربستان سعودي. برخي از محورهاي اين 1400
  از: اندعبارتگزارش 

راي بكه  اشاره به اقدام اين گزارش به تشريح الگوهاي شكنجه در عربستان سعودي الف)
  كنند؛ن كشور نقشي كليدي ايفاء ميتحكيم و حفظ شيوه خودكامانه حاكميت در اي

ن هاي اضطراري و مطالعات موردي ايگفتني است كه اين گزارش بر مبناي درخواست ب)
ل، هاي جامع گزارشگران ويژه سازمان ملسازمان و ديگر نهادهاي حقوق بشري و گزارش

  كميته ضد شكنجه سازمان ملل، وكال و منابع خبري معتبر تهيه شده است؛
دافعان مها از ايجاد يك محيط سركوبگر فزاينده براي ه به حاكي بودن اين گزارشاشار ج)

ي به ميالد 2017حقوق بشر و صداهاي مخالف، از زماني كه محمد بن سلمان، در سال 
ال سوليعهدي رسيد و تمركز اين گزارش بر الگوهاي اصلي شكنجه كه در خالل چهار 

  ت؛اخير در عربستان سعودي ظهور يافته اس
اري ابز عنوانبه اشاره به مشتمل شدن اين الگوها بر استفاده از جرائم مرتبط با تروريسم د)

، رائمججهت سركوب مخالفان و حبس سيستماتيك خودسرانه و شكنجه افراد متهم به اين 
به  پذيري از سوي افراد متهمتهدف قرار دادن زنان مدافع حقوق بشر و فقدان مسئولي

 مال شكنجه؛اع

                                                            
  گزارش سازمان حقوق بشري القسط. قابل بازيابي در لينك: 5

 https://www.alqst.org/en/post/saudi‐academic‐saud‐al‐sarhan‐missing 
٦ Gulf Centre for Human Rights (GCHR) 
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عودي سيافته و سيستماتيك در عربستان ِاعمال شكنجه اقدامي سازمان اينكهاشاره به  )ه
  است كه به شدت با ساختار حكومت و قوه قضائيه اين كشور درآميخته است؛

نگام هعمال شكنجه به هاي سعودي بر حبس خودسرانه، ااممق اتكااشاره به حاكي بودن  و)
سمي ربديل به سياست تشكنجه به چه ميزان  اينكه، از هاي قضاييبازداشت و آزار و اذيت

 حكومت عربستان در راستاي سركوب جامعه مدني اين كشور شده است؛

و  ه عدالتبابي اشاره به مواجهه قربانيان شكنجه با موانع قابل مالحظه در راستاي دستي ز)
 معافيت از پذيري در سطوح داخلي، با توجه به فرهنگ عميقاً درهم آميختهمسئوليت

  مجازات كه در عربستان سعودي جاري است؛
  المللي؛، امكان پاسخگو نمودن عامالن شكنجه در سطح بينحالدرعيناشاره به  ح)
شمول و ايجاد هماهنگي ميان برداري بيشتر از صالحيت جهانبهره اينكهتأكيد بر  ط)

المللي از كارنامه ضعيف هاي ديپلماتيك در راستاي نشان دادن نارضايتي جامعه بينتالش
حقوق بشري عربستان سعودي، نقشي حياتي در خاتمه دادن به روند معافيت از مجازات و 

  ؛7كندپذيري عامالن شكنجه در اين كشور ايفاء ميحصول اطمينان از مسئوليت
  
، در روز جمعه 8بشرسعودي براي حقوق  –انتشار گزارش از سوي سازمان اروپايي  -3

، در خصوص تداوم اعدام كودك مجرمان در عربستان سعودي و قرار 1400 آذرماه 12
  اند از:داشتن حسن الفرج در معرض اعدام. برخي از محورهاي اين گزارش عبارت

، در معرض مجازات اعدام تعزيري بر مبناي 9اشاره به قرار داشتن حسن زكي الفرج الف)
گردد و نمايانگر زماني كودكي وي باز مي چندين اتهام، ازجمله اتهاماتي كه ارتكاب آن به

  مجرمان است؛كذب بودن دعاوي پادشاهي سعودي در زمينه تعيين استمهال براي اعدام كودك
اشاره به يكي از اتهامات اعالم شده از سوي دادستاني كل سعودي عليه الفرج، مبني  ب)

سال  17در آن زمان  ميالدي در يك حمله كه وي 2015بر مشاركت او در ماه آوريل سال 

                                                            
  گزارش مركز حقوق بشر خليج (فارس). قابل بازيابي در لينك: 7

 https://www.gc4hr.org/news/view/2898 
٨ European‐Saudi Organization for Human Rights (ESOHR) 
٩ Hasan Zaki al‐Faraj 
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توان به ارتباط با يك فرد مجرم، شش سال ماه سن داشت: از اتهامات ديگر او مي 11و 
  ساله بود؛ 14پيش از دستگيري وي اشاره كرد، كه الفرج در آن زمان 

در منطقه  1997 كه در ماه آوريل سال –آميز الفرج اشاره به دستگيري خشونت ج)
اي امنيتي ميالدي توسط نيروه 2017نوامبر سال  28در روز  –القطيف به دنيا آمده است 

  سعودي به همراه دو برادرش كه همگي به شدت تحت شكنجه قرار گرفتند؛
ر زندان وي همچنان د كهدرحاليگفتني است برادران او پس از مدتي آزاد شدند،  د)

نتقال ه امنجر ب مباحث در دمام در حبس باقي ماند و به شدت مورد شكنجه قرار گرفت كه
 چندين باره او به بيمارستان شد؛

تگيري ن دساشاره به محبوس ماندن الفرج در سلول انفرادي براي حدود سه ماه از زما ه)
س از پوي  كه در اين مدت از برقراري تماس با خانواده خود محروم ماند: گفتني است كه

ها القاتمكند، گر چه كه اين آزادي از سلول انفرادي توانست با خانواده خود مالقات 
 شوند؛منظم انجام نمي صورتبه

ه او، رونداشاره به محروميت الفرج از انتخاب وكيل در مدت سه سال حبس و انتقال پ و)
آن در  ميالدي، به دادگاه كيفري ويژه كه پس از برگزاري نخستين جلسه 2020در سال 

ر دو ها دكيل را يافت، اگر چه كه تنرياض، در ماه اكتبر اين سال، وي اجازه گزينش و
 جلسه از جلسات اين دادگاه شركت نمود؛

وه بر عال –اشاره به اقدام دادستان عمومي به متهم كردن الفرج به شماري از جرائم  ز)
هاي تلفني، ها از طريق برنامهپيوستن به برخي گروه ازجمله –جرائم وي در زمان كودكي 
 وريستي،ي ترنوعه، در اختيار داشتن سالح، پيوستن به سازماندر اختيار داشتن تصاوير مم

 پناه دادن به مجرمان و كمك به مجروحان؛

 رغمبهاشاره به درخواست دادستان عمومي جهت صدور حكم اعدام براي الفرج،  ح)
اعتراف به  منظوربهاظهارات او در استماعات دادگاه مبني بر قرار گرفتن وي تحت شكنجه 

اتهامات جدي و يا  مثابهبهن شواهد و مدارك ديگر در اين زمينه و اتهاماتي كه جرم، فقدا
 آيند؛آميز به شمار نميخشونت
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ر دعودي سپرونده حسن الفرج گواهي آشكار بر فقدان جديت عربستان  اينكهاشاره به  ط)
جرمان مبراي كودك ويژهبهزمينه تعهدات خود در رابطه با تعليق يا كاهش مجازات اعدام 

  ها؛با توجه به فقدان شفافيت در روند بررسي اين پرونده ويژهبهاست، 
 ازجملهمجرمان ديگر در معرض خطر مجازات اعدام، اشاره به قرار داشتن كودك ي)

  ؛12و سجاد الياسين 11، يوسف المصيف10جالل اللباد
، در ماه مجرمهاي سعودي به اعدام مصطفي آل درويش، كودكاشاره به اقدام مقام ك)

 مجرمان؛ها پس از تصويب تعيين استمهال براي اعدام كودكميالدي، ماه 2021ژوئن سال 

ي مجازات اعدام در عربستان سعودي و دو برابر شدن اجرااشاره به روند صعودي  ل)
  ؛13ميالدي 2020در قياس با سال  2021ميزان آن در سال 

 

، 1400اه آذرم 8سط، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان حقوق بشري الق -4
ين هاي ابرخي از محورن عامر الفالح، اقتصاددان سعودي. در خصوص ربوده و ناپديد شد

  اند از:گزارش عبارت
اشاره به ابراز نگراني سازمان القسط در خصوص اخبار ناپديدشدگي عامر متروك  الف)
ند متروك الفالح نويسنده و كرده آمريكا و فرز، اقتصاددان سعودي و تحصيل14الفالح

  دانشمند سياسي؛
وئيتي مبني بر عدم آذرماه، به انتشار ت 3اشاره به اقدام متروك الفالح، در روز چهارشنبه  ب)

  ان ماه؛آب 30بازگشت فرزندش، عامر، به خانه از زمان خارج شدن او، از روز يكشنبه 
پديدشدگي همسر خود به پاسگاه اشاره به همچنين اقدام همسر عامر به گزارش دادن نا ج)

  هاي مربوطه؛در رياض و اقدام پليس به در جريان قرار دادن مقام 15پليس عرقه

                                                            
١٠ Jalal al‐Labbad 
١١ Yousef al‐Massef 
١٢ Sajjad al‐Yaseen 

  بشر. قابل بازيابي در لينك: سعودي براي حقوق  –گزارش سازمان اروپايي  13
https://b2n.ir/r92814 
١٤ Amer Matrook Alfaleh 
١٥ Irqah 
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س فرزندش، عامر، توسط ، به اعالم حبآذرماه 4شنبه اشاره به اقدام متروك، در روز پنج د)
  اش داده شد؛به او اجازه تماس با خانواده آنكهنيروهاي امنيتي، پس از 

 ي ياه به پافشاري متروك بر عدم مشاركت فرزندش در هر گونه فعاليت سياساشار ه)
عامر  ا كهحقوق بشري و احتمال دستگيري او تنها به دليل انجام كارهاي پژوهشي وي، چر

اشتن دميالدي، از يافتن شغل بازمانده و پدرش نگران دست  2018از ماه اكتبر سال 
  ؛نهادهاي امنيتي در اين خصوص بوده است

از دانشگاه  2005به دنيا آمده، در سال  1982عامر متروك الفالح در سال  اينكهاشاره به  و)
تكنيك ، از دانشگاه پلي2010التحصيل شده، در سال ملك سعود در رشته امور مالي فارغ

وفق به اخذ مميالدي  2016ايالتي كاليفرنيا مدرك كارشناسي ارشد دريافت كرده و در سال 
  ا در رشته اقتصاد از دانشگاه كلرمونت كاليفرنيا شده است؛مدرك دكتر

ن هاي سعودي جهت آزاد كرداشاره به درخواست سازمان حقوق بشري القسط از مقام ز)
 المللي در زمينهدرنگ و بدون قيد و شرط عامر الفالح، احترام گذاردن به قوانين بينبي

ورد مها در ان خود بدون اطالع به آندستگيري و احضار افراد و دستگير ننمودن شهروند
  شان؛دليل دستگيري و محل حبس

اشاره به محكوم كردن هر گونه دستگيري يا آزار و اذيت شهروندان به دليل ابراز  ح)
 .16عقايد خود

  
  *بحرين

، 1400 آذرماه 22بان حقوق بشر، در روز دوشنبه انتشار گزارش از سوي سازمان ديده -1
از حكومت بحرين جهت آزاد كردن فعاالن مخالف سرشناس در در خصوص درخواست 

  از: اندعبارتآستانه روز ملي در اين كشور. برخي از محورهاي اين گزارش 

                                                            
  گزارش سازمان حقوق بشري القسط. قابل بازيابي در لينك: 16

 https://www.alqst.org/en/post/saudi‐economist‐amer‐alfaleh‐abducted‐and‐disappeared 
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را فهاي بحرين به عفو زندانيان سياسي به مناسبت تأكيد بر ضرورت اقدام مقام الف)
ا هدف آزاد كردن ب) هآذرما 25شنبه دسامبر (پنج 16رسيدن روز ملي اين كشور، در روز 

ل و مندي از حقوق خود در زمينه آزادي بيان و تشكيتمامي افرادي كه تنها جهت بهره
ن حقوق مدافعا ازجملهاند، دهآميز زنداني شمشاركت در اجتماعات و تجمعات مسالمت

  نگاران؛بشر، فعاالن معارض و روزنامه
ن رهبران مخالف اين كشور به ترياشاره به اقدام حكومت بحرين به حبس سرشناس ب)

 2011خواهانه سال شان در اعتراضات دموكراسيمدت بيش از يك دهه براي ايفاي نقش
، از 18، رئيس گروه جماعت الحق، عبدالوهاب حسين17حسن ُمشيمع ازجملهميالدي، 

، مدافع سرشناس حقوق بشر و عبدالجليل 19رهبران مخالف، عبدالهادي الخواجه
گروه الحق: گفتني است كه اين چهار تن همگي پس از برگزاري  ، سخنگوي20السنكيس
  هاي ناعادالنه به حبس ابد محكوم شدند؛محاكمه

بان حقوق بشر، ، معاونت بخش خاورميانه سازمان ديده21اشاره به اظهارات مايكل پيج ج)
سي هاي بحرين به آزاد كردن بي قيد و شرط تمامي فعاالن سيامبني بر ضرورت اقدام مقام

و مدافعان حقوق بشري كه به دليل باورهاي سياسي خود و بر اساس اتهامات 
 هاي ناعادالنه محكوم به تحمل حبس شدند؛جويانه، يا پس از برگزاري محاكمهاستفادهسوء

 در خاورميانه برخوردار هاي سرانه حبسگفتني است كه بحرين از يكي از باالترين نرخ د)
ميالدي،  2021مه سال  تا ماه 2020ر، در فاصله ماه ژوئن سال هاي اين كشواست و مقام

   شان در فضاي مجازي دستگير كرده و مورد پيگرد قرار دادند؛هايتن را به دليل فعاليت 58
بس ها و احكام حاشاره به اقدام دادگاه عالي استيناف بحرين به تأييد محكوميت ه)

اين كشور كه به دليل مشاركت در  اسمدت رهبران مخالف و فعاالن سرشنطوالني
حاكمه ميالدي زنداني و در آغاز از سوي يك دادگاه نظامي مورد م 2011هاي سال اعتراض

  قرار گرفتند؛
                                                            

١٧ Hassan Mushaima 
١٨ Abdulwahab Hussain 
١٩ Abdulhadi al‐Khawaja 
٢٠ Abdel‐Jalil al‐Singace 
٢١ Michael Page 
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هاي معارض سرشناس و يكي ديگر از شخصيت عنوانبه، 22اشاره به شيخ علي سلمان و)
گروه مخالف  ترينمهمدبيركل جمعيت منحل شده الوفاق (جمعيت ملي اسالمي الوفاق)، 

  برد؛بحريني كه همچنان در حبس به سر مي
مل چهار ميالدي، به تح 2015در ماه ژوئن سال  ابتدااشاره به محكوم شدن سلمان،  ز)

، به 2017هاي خود و اقدام دولت بحرين، در ماه نوامبر سال سال حبس به دليل سخنراني
ي از وكه  سوسي براي قطر: گفتني استطرح اتهامات ساختگي عليه او به اتهام ادعايي جا

 تر از سويسوي دادگاه تجديدنظرخواهي به تحمل حبس ابد محكوم شد، اگر چه كه پيش
 دادگاهي ديگر تبرئه شده بود؛

با آغاز  زمانهمميالدي،  2020هاي بحرين، در ماه مارس سال اشاره به اقدام مقام ح)
نداني ز 1486حكام غيرسالب آزادي براي ، به عفو يا صدور ا19 –شيوع بيماري كوويد 

حرين بها از زندانيان سرشناس سياسي نبودند: گفتني است كه در روز ملي كه هيچ از آن
 در سال گذشته نيز اين اقدام انجام نپذيرفت؛

هاي قبتمرا اشاره به ابراز نگراني در زمينه وضعيت سالمتي زندانيان و فقدان ارائه ط)
هاي مكرر الخواجه، مشيمع و السنكيس به هاي بحرين و اعتراضنپزشكي الزم در زندا

هاي پزشكي: گفتني رفتار و اهمالها و قرار گرفتن در معرض سوءشرايط غيرانساني زندان
رده و در ژوئيه سال جاري ميالدي، در اعتصاب غذا به سر ب 8است كه السنكيس، از روز 

ست دهاي پزشكي ادعايي جان خود را از ايياعتناين سال دست كم سه زنداني بر اثر بي
 اند؛داده

هاي بحرين، در ماه آوريل سال جاري ميالدي، به منتسب كردن اشاره به اقدام مقام ي)
خانواده وي و ساير زندانيان فقدان  كهدرحاليبه حمله قلبي  23مرگ عباس مالله

  ستند؛دانهاي پزشكي الزم از اين زنداني را دليل مرگ او ميمراقبت

                                                            
٢٢ Sheikh Ali Salman 
٢٣ Abbas Malallah 
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ر پا بورش شاشاره به اقدام نيروهاي پليس، به استفاده ادعايي نامتناسب از زور در  ك)
م به دليل عد پراكنده كردن زندانياني كه منظوربهشده در ماه آوريل در زندان جو، 

 ، دست به19 –هاي پزشكي الزم در دوران شيوع بيماري كوويد برخورداري از مراقبت
 تحصن زده بودند؛

تن از  30هاي بحريني، در ماه سپتامبر سال جاري، به آزاد كردن اشاره به اقدام مقام ل)
 كودك به ها كودك بودند و يا در زمان ارتكاب به جرائم ادعاييبسياري از آن كه نزندانيا

آمدند: گفتني است كه اين اقدام پس از اصالح قانون محكوميت جايگزين، شمار مي
زمان  داد تا مابقي، انجام گرفت كه به زندانيان اين امكان را ميميالدي 2017مصوب سال 

تمام هاي تأديبي جايگزين به امحكوميت خود را در حبس خانگي و يا مشاركت در برنامه
 م نيز شامل زندانيان سرشناس نشد؛برسانند كه البته اين اقدا

آمريكا و  متحدهاالتايعدم اعتراض متحدان قدرتمند بحرين، همچون  اينكهاشاره به  م)
 موجببهبريتانيا به موارد نقض حقوق بشر جاري در اين كشور، يكي از داليلي است كه 

ترين مخالفان بحريني پس از گذشت بيش از يك دهه همچنان در شرايطي آن سرشناس
  ؛24برندتحقيرآميز در حبس به سر مي

  
شنبه ، در روز سه25حقوق بشرانتشار گزارش از سوي سازمان سالم براي دموكراسي و  -2

نهاد از دبيركل سازمان ملل سازمان مردم 6، در خصوص درخواست 1400آذرماه  16
جهت كمك به ترويج حقوق بشر و دموكراسي در بحرين. برخي از محورهاي اين گزارش 

  اند از:عبارت
 ونيو گوترش،نهاد مستقر در بحرين به درخواست از آنتسازمان مردم 6اشاره به اقدام  الف)

ن، دبيركل سازمان ملل، جهت مورد توجه قرار دادن فضاي اصالحات سياسي در بحري
  ن كشور؛ناپايداري و ناملموس بودن آن و همچنين تجديد تعامل با دولت اي رغمبه

                                                            
  بان حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:گزارش سازمان ديده 24

 https://www.hrw.org/news/2021/12/13/bahrain‐free‐leading‐opposition‐activists 
٢٥ SALAM for Democracy and Human Rights 
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ون گفتني است كه اين درخواست به مناسبت دهمين سالگرد انتشار گزارش كميسي ب)
لي بحرين و روز م، و فرا رسيدن روز آذرماه 2شنبه ز سهمستقل تحقيقات بحرين، در رو

  ، ارائه شده است؛آذرماه 19جهاني حقوق بشر، در روز جمعه 
ي و كراساشاره به تقاضاي اين نهادهاي حقوق بشري، ازجمله سازمان سالم براي دمو ج)

، حقوق بشر، مجمع حقوق بشر بحرين و مؤسسه دموكراسي و حقوق بشر خليج (فارس)
 ت ازدبيركل سازمان ملل جهت استفاده از موقعيت و نقش خود در راستاي درخواس از

 –پذير اجتماعي شمول و آشتيهمهمنظور ايجاد و حمايت از فضاي هاي بحرين بهمقام
  هايي چون:حقوقي با برداشتن گام

اي بر مبن و نه استرداد تابعيت تمامي شهروندان سلب تابعيت شده، بر اساس تدابير اداري -
  ميالدي؛ 2022ژانويه سال  31الملل، تا روز فرآيند حقوقِي مبتني بر حقوق بين

ويژه  دهايآزاد كردن، تبرئه و جبران خسارات تمامي زندانيان شناسايي شده توسط فرآين - 
يا  مواجه و هاي ناعادالنهدفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل و افرادي كه با محاكمه

ريق ازجمله از ط - زمان دو سال اند، در مدتسياسي شناخته شده –ان زنداني عقيدتي عنوبه
 ست؛ها تحميل شده اپايان دادن به شرايطي كه بر اساس برنامه محكوميت جايگزين بر آن

ا نگاه بدرنگ دعوت از تمامي كارشناسان فرآيندهاي ويژه سازمان ملل به عمل آوردن بي -
هاي مستقل و فاقد ها، جهت انجام مأموريتن الزم براي آنبه فراهم آوردن امكا

 محدوديت كه هدف از آن بهبود وضعيت حقوق بشر در بحرين باشد؛

ي در فضا لغو يا اصالح مقررات و اقداماتي كه موجب محدوديت آزادي بيان، ازجمله -
 شود؛مجازي مي

الدي، تا مي 2018وب سال لغو يا اصالح قوانيني چون، قانون ِاعمال حقوق سياسي، مص -
المللي حقوق بشر قانوني كه متناقض با اصول بين – 2022پيش از برگزاري انتخابات سال 

  شود؛وز اختالفات اجتماعي و سياسي ميدليل موجب بربوده و بي
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دي، موجب ميال 2011ها و اقداماتي كه از سال اشاره به مشتمل شدن اين نامه بر دغدغه د)
  سازي در بحرين شده است؛وق بشر و روند دموكراسيماندگي حقعقب

تواند فرصتي براي ميالدي مي 2022كند كه انتخابات سال اين نامه همچنين تأكيد مي ه)
هاي حقوق بشري باشد كه عبارت است از: تبديل رسيدن به هدف مشترك اين سازمان

اي كه به حقوق بشر عهازپيش، مبتني بر حاكميت قانون، جامكردن بحرين به حكومِت بيش
گذارد و كشوري كه آزادي بيان، اجتماعات و تجمعات در آن ضمانت شده و احترام مي

  ؛26آيدداري مشاركتي و مشورتي از اصول آن به شمار ميشمول خواهد بود و حكومتهمه
 

 11شنبه ، در روز پنج27انتشار گزارش از سوي مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين -3
، در خصوص گذشت دو هفته از اعتصاب غذاي فعال بحريني در مقابل 1400 آذرماه

  از: اندعبارتسفارت بحرين در لندن. برخي از محورهاي اين گزارش 
، فعال بحريني، در راستاي 28اشاره به گذشت دو هفته از اعتصاب غذاي علي ُمشيمع الف)

و پدرش، حسن ُمشيمع، همبستگي با دكتر عبدالجليل السنكيس، استاد دانشگاه زنداني 
  برد؛رهبر معارض بحريني، كه در حبس به سر مي

، مقابل سفارت بحرين آذرماه 4شنبه اشاره به آغاز اعتصاب غذاي علي مُشيمع، از روز پنج ب)
 زن خود؛سرماي شديد هوا و از دست دادن و رغمبهدر لندن و تداوم يافتن اقدام او 

ش تال منظوربهبحريني به توسل به اقدامات شديد، اشاره به ناگزير شدن اين فعال  ج)
ن داندجهت نجات جان دكتر عبدالجليل السنكيس، محقق سرشناس بحريني كه براي بازگر

اب روز است كه در اعتص 148پژوهشي كه چهار سال براي آن وقت صرف كرده، اكنون 
هاي زندان ممقاپژوهشي كه در ماه آوريل سال جاري ميالدي توسط  –برد غذا به سر مي

  مورد مصادره قرار گرفت؛

                                                            
  گزارش سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك: 26

 https://salam‐dhr.org/?p=4792 
٢٧ Bahrain Institute for Rights and Democracy 
٢٨ Ali Mushaima 
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اقدام  حالدرعيناشاره به رو به وخامت نهادن وضعيت سالمتي السنكيس و  د)
هاي ويدئويي او كه از زمان دستگيري و هاي زندان به تعليق تماسجويانه اخير مقامتالفي

بي در سال هاي بهار عرآميز خود در خيزشقرار گرفتن در معرض شكنجه براي نقش صلح
 ميالدي، اكنون بيش از يك دهه را در زندان سپري كرده است؛ 2011

ه سال جاري ساله علي ُمشيمع، از ماه ژوئي 74اشاره به بستري شدن حسن مُشيمع، پدر  ه)
كتر دكه  ميالدي، به دليل رو به وخامت نهادن وضعيت سالمتي وي در همان مركز درماني

  د؛شوالسنكيس در آن نگاهداري مي
هاي سرشناس مخالف حكومت بحرين به گفتني است كه حسن مُشيمع از شخصيت و)

بس ميالدي مورد شكنجه قرار گرفته و محكوم به تحمل ح 2011آيد كه از سال شمار مي
  ابد شده است؛

ن نهاد برجسته، همچوهاي مردماشاره به درخواست نمايندگان پارلمان بريتانيا، سازمان ز)
 سال 10بان حقوق بشر و مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين، از و ديده المللعفو بين

يد درنگ و بدون قگذشته و از زمان حبس حسن مُشيمع و دكتر السنكيس، جهت آزادي بي
  ها؛و شرط آن

 رونازايآميز وضعيت سالمتي هر دو زنداني و اشاره به رو به وخامت نهادن مخاطره ح)
رين هاي بريتانيا و بحعتصاب غذا جهت درخواست از دولتتصميم علي ُمشيمع به آغاز ا

  اگوار؛اتخاذ اقدام اضطراري در راستاي پايان دادن به اين وضعيت ن منظوربه
، از مديران مؤسسه حقوق و دموكراسي بحرين، 29اشاره به اظهارات سيد احمد الوداعي ط)

ر ساختن يك دهه مبني بر استقبال از شجاعت و عزم علي ُمشيمع در راستاي آشكا
ها، ضمن تأكيد عدالتي تحميل شده بر دكتر السنكيس و حسن مشيمع و نجات جان آنبي

  ؛30بر ضرورت حمايت از تالش او و اعالم همبستگي با وي

                                                            
٢٩ Sayed Ahmed Alwadaei 

  حقوق و دموكراسي بحرين. قابل بازيابي در لينك: گزارش مؤسسه 30
 https://birdbh.org/2021/12/bahraini‐activist‐enters‐his‐second‐week‐on‐hunger‐strike‐
outside‐the‐bahraini‐embassy‐in‐london 
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، 31ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرينانتشار گزارش از سوي مؤسسه آمريكايي -4
وص مغايرت شرايط محكومان جوان در زندان ، در خص1400آذرماه  10در روز چهارشنبه 

  اند از:با قانون جديد بحرين. برخي از محورهاي اين گزارش عبارت 32دراي داك
استفاده، و حمايت از كودكان در قبال سوء 33اشاره به تصويب قانون عدالت ترميمي الف)

 كنونتاميالدي، كه  2021اوت سال  18فوريه و اجرايي شدن آن در روز  15در روز 
رفتار عليه محكومان جوان در زندان دراي ثمر بوده و به موارد نقض حقوق بشر و سوءبي

  داك پايان نبخشيده است؛
 واشاره به اقدام اين نهاد حقوق بشري به مستندسازي موارد نقض حقوق بشر  ب)
هاي استفاده عليه زندانيان جوان در زندان دراي داك، ازجمله برگزاري محاكمهسوء

ها رفتار، محروم كردن آنهاي جسمي و روحي، ِاعمال سوءاعادالنه، ِاعمال بدترين شكنجهن
شان به ها، ناگزير كردناز تماس با اعضاء خانواده خود، انتصاب وكالي ناشناس براي آن

هاي درماني، ها از مراقبتآن اعتراف به اتهامات ساختگي تحت شكنجه، محروم كردن
  شان؛هين به مذهباِعمال تبعيض و تو

ي حقوق المللاشاره به تناقض اين موارد با اعالميه جهاني حقوق بشر، كنوانسيون بين ج)
يار ت معمدني و سياسي، كنوانسيون حقوق كودك، كنوانسيون منع شكنجه، و حداقل مقررا

  سازمان ملل براي رفتار با زندانيان (مقررات نلسون ماندال؛)
ها، ه آنربارنهادهاي موظف به نظارت بر اين موارد و تحقيق د اشاره به مشاركت داشتن د)

شور كدر سرپوش نهادن بر وضعيت محكومان جوان در زندان دراي داك، ازجمله وزارت 
  و نهاد دادرسي بحرين؛

پخش برنامه  سپتامبر سال جاري ميالدي، به 28اشاره به اقدام شبكه الجزيره، در روز  ه)
 ندانيانزليه ه دست آمده از بدترين موارد نقض به وقوع پيوسته عمستندي مبني بر شواهد ب

  هاي بحريني به سرعت آن را رد كردند؛جوان در زندان داري داك كه مقام

                                                            
٣١ Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
٣٢ Dry Dock 
٣٣ Restorative Justice 
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هاي معمول خود در گيري از روشهاي بحرين به بهرهاشاره به همچنين اقدام مقام و)
ل و اي در چهبيانيه للي، با ارائهالمزمينه سرپوش نهادن بر اين موارد در مقابل جامعه بين

  ار شد؛اكتبر سال جاري برگز 18سپتامبر تا  13هشتمين جلسه شوراي حقوق بشر كه از 
 ي قانونااجرهاي بحرين در اين بيانيه به موفقيت اين كشور در زمينه گفتني است كه مقام ز)

حامي  وان حقوق كودك عدالت ترميمي كودكان اشاره كرده و ادعا نمودند كه اين قانون ضامن
  المللي حقوق بشر است؛استفاده بوده و مطابق با موازين بينها در قبال سوءآن
 17ر روز هاي دريافتي، مبني بر اقدام يكي از مأموران زندان دراي داك، داشاره به گزارش ح)

 بي و اموالهاي مذههاي زندانيان نوجوان و مصادره تمامي كتابنوامبر، به يورش بردن به سلول
هاي تنبيهي بيشتر در صورتي كه ها و تهديد زندانيان به قرار گرفتن در معرض محدوديتآن

  شان تداوم يابد؛اعتصاب غذاي
 17وان بند نوامبر، مبني بر اقدام محكومان ج 16اشاره به دريافت اطالعات، در روز  ط)

 هايي چون، فراهمستاين زندان به دست زدن به اعتصاب غذا جهت دستيابي به درخوا
منظور برخورداري از نور آفتاب، با ها بهباز ماندن درهاي سلول آمدن امكان الزم براي

شده و هاي خود نگاه داشته ميروز در سلولساعت از شبانه 23توجه به اينكه به مدت 
م ها و عدها از خرابي تلفنتنها اجازه يك ساعت هواخوري داشتند و همچنين، شكايت آن

 برخورداري از آب گرم براي استحمام؛

تم سيس اشاره به همچنين شكايت گروهي از زندانيان سياسي در زمينه ناكافي بودن ي)
ها، ازجمله رفتار عليه آنتصفيه هوا و تداوم نقض حقوق محكومان جوان و اعمال سوء

رداري از ها از برخوهاي غذايي با كيفيت بسيار پايين، محروم كردن آنارائه وعده
هاي پوستي و ه آلرژي و بيماريبي بسياري از زندانيان ابتالهاي درماني مناسب، مراقبت

  هاي خود؛س با خانوادهها از برقراري تمامحروم كردن آن
 ودان گفتني است كه شماري از زندانيان نيز به دليل اعتراض به وضعيت غذاي زن ك)

  كيفيت ضعيف آن دست به اعتصاب غذا زدند؛
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كه بدون هاي ناعادالنه درحالياشاره به قرار گرفتن اين زندانيان در معرض محاكمه ل)
 ها همچنين ازارائه حكم بازداشت از سوي مقامات دستگير شدند: گفتني است كه آن

وني قان انتخاب وكيل پيش از برگزاري محاكمه محروم مانده و بدون حضور وكيل يا قيم
 وانسيونر، كنكه اين موارد متناقض با اعالميه جهاني حقوق بشمورد بازجويي قرار گرفتند 

 ني و سياسي است؛المللي حقوق مدحقوق كودك و كنوانسيون بين

هاي جسمي و روحي و اشاره به قرار گرفتن اين زندانيان جوان در معرض شكنجه م)
پس از  هاي بحريني، ازجمله ضرب و شتم، حبس در سلول انفراديفتار از سوي مقامسوء

ها در اين شرايط، هاي سرد و فيلمبرداري كردن از آنشان در اتاقشان، حبسبرهنه كردن
ها در معرض حمالت آن هاي طوالني، قرار دادنزمانآويختن دستان زندانيان براي مدت

شان (تشيع)، كه متناقض با اعالميه جهاني حقوق احترامي به مذهبجنسي و توهين و بي
 يون حقوق كودك و كنوانسيون منع شكنجه است؛بشر، كنوانس

عرض مدر  اشاره به اسناد و مدارك به دست آمده مبني بر قرار گرفتن اين زندانيان ن)
شان به ها و ناگزير كردنمنظور كسب اعتراف از آنهاي بحريني، بهشكنجه از سوي مقام

فات را كه اين اعترا دهندها اجازه امضاء اعترافات از پيش آماده شده بدون آنكه به آن
شود مي ها در دادگاه استفادهبخوانند: گفتني است كه از اين اعترافات جهت محكوميت آن

 المللي است كه بحرين نيز از اعضاءهاي بينكه متناقض با شماري از قوانين و كنوانسيون
  آيد؛آن به شمار مي

هاي ن زندانيان از دريافت مراقبتهاي بحرين به محروم كردن ايمقام اشاره به اقدام س)
ها به خوردن غذاي تاريخ مصرف گذشته و با كيفيت پايين و پزشكي الزم، ناگزير كردن آن

شان در شرايط غيربهداشتي كه متناقض با حداقل مقررات معيار سازمان ملل نگاه داشتن
  ؛34براي رفتار با زندانيان (مقررات نلسون ماندال) است

 

                                                            
  ها براي دموكراسي و حقوق بشر در بحرين. قابل بازيابي در لينك:گزارش مؤسسه آمريكايي 34

 https://www.adhrb.org/2021/12/the‐reality‐of‐young‐convicts‐in‐the‐dry‐dock/ 
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جمع مش مشترك از سوي سازمان سالم براي دموكراسي و حقوق بشر، انتشار گزار -5
به حقوق بشر بحرين و مؤسسه دموكراسي و حقوق بشر خليج (فارس)، در روز چهارشن

توجه  ، در خصوص مورد هدف قرار گرفتن رواداري مذهبي در بحرين با1400آذرماه  10
برخي از  ميالدي. 2021ي سال به موارد نقض حقوق بشر به وقوع پيوسته در ايام عاشورا

  اند از:محورهاي اين گزارش عبارت
 نه عليههادياشاره به اقدام حكومت بحرين در طول ده سال گذشته به اِعمال تبعيض ن الف)

هايي در زمينه برگزاري مذهب اين كشور، ازجمله برقراري محدوديتشهروندان شيعه
  ست؛دي نيز به وقوع پيوسته ااري ميالهاي محرم و صفر سال جمراسم مذهبي كه در ماه

برداري دولت بحرين از نهادهاي خود، همچون نهادهاي اشاره به چگونگي بهره ب)
هاي مذهبي و ها در راستاي سركوب آزاديهاي پليس و مديريت زندانامنيتي، پاسگاه

  اِعمال تبعيض عليه شهروندان اين كشور به دليل عقايدشان؛
هاي بحرين در پوشش دادن موارد نقض حقوق ناكارآمدي رسانهاشاره به همچنين  ج)

 مذهب در اين كشور؛مذهبي عليه شهروندان شيعه

م عاشورا و ، به تبديل اياتاكنونميالدي  2011ل هاي بحرين، از سااشاره به اقدام مقام د)
ي عليه شهروندان جمعدستهجهت ِاعمال مجازات  هاي محرم و صفر به فرصتيماه

هاي سيستماتيك در زمينه مراسم و مناسك مذهب از طريق برقراري محدوديتشيعه
  مذهبي؛

  اشاره به موارد نقض به وقوع پيوسته در اين زمينه، ازجمله: ه)
ين ي مراسم مذهبي در ااجراانياني كه خواهان هاي شديد عليه زنداِعمال محدوديت -

  دوران هستند؛
  ها و ديگر نمادهاي عاشورا؛رچماِعمال ممنوعيت در زمينه آويختن پ -
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منظور ها كه بههاي حسينيهرفتار عليه واعظان، سخنرانان و مقامدستگيري و ِاعمال سوء -
شان به مراكز امنيتي فرا خوانده ها و شعارهايتحقيق و تفحص در زمينه مضمون سخنراني

  شوند؛مي
  ؛هاي پالستيكيگلولهآور و مورد حمله قرار دادن مراسم عزاداري با گاز اشك -
  تالش جهت ممانعت به عمل آوردن از برگزاري مراسم شب عاشورا در منامه؛ -
  جرم به شمار آوردن اظهارات واعظان در زمينه تاريخ اسالم؛ -
  هاي ديگر؛آزار و اذيت -

هاي فردي نبوده، بلكه حاصل از ها نتيجه اقداماستفادهگفتني است كه اين سوء و)
 اجراصورت سيستماتيك و نهادينه به اسي و سياست حكومتي است كه بهتصميمات سي

 آيد؛درمي

مينه وزير جديد بحرين به اجراي اصالحاتي كه دولت در زاشاره به عدم اقدام نخست ز)
ها شده است و مشخص ي آناجرايعه متعهد به هاي مذهبي عليه شهروندان شتبعيض

  ير؛يا خ در آمده و آيا هرگز عملي خواهد شد ااجرنيست كه اين اصالحات چه زماني به 
هاي مذهبي از طريق اشاره به تداوم اقدام نيروهاي امنيتي به سركوب آزادي ح)

 هاي خودسرانه، تعيين جريمه و ناگزير كردن شهروندان به تحديد مراسم ودستگيري
  مناسك مذهبي خود؛

ردن كنده مراسم مذهبي و پراك اشاره به همچنين اقدام نهادهاي امنيتي به يورش به ط)
  شهروندان با استفاده افراطي از زور؛

هاي حكومتي به گمراه كردن جامعه در اين زمينه و سرپوش نهادن بر اين اقدام رسانه ي)
 .35رويدادها

  
  

                                                            
ي و حقوق بشر، مجمع حقوق بشر بحرين و مؤسسه دموكراسي و حقوق بشر گزارش مشترك سازمان سالم براي دموكراس 35

  خليج (فارس). قابل بازيابي در لينك:
 https://salam‐dhr.org/?p=4776 
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  *امارات متحده عربي
ز ، در رو36المللي براي آزادي در امارات متحده عربيانتشار گزارش از سوي كارزار بين -1

 –، در خصوص درخواست جهت آزادي تمامي زندانيان عقيدتي 1400آذرماه  19جمعه 
سياسي در امارات متحده عربي به مناسبت روز جهاني حقوق بشر. برخي از محورهاي اين 

  اند از:گزارش عبارت
 19برابر با دسامبر ( 10اشاره به فرا رسيدن سالگرد روز جهاني حقوق بشر، در روز  الف)
هاي توان دليلي براي جشن گرفتن در زمينه حقوق بشر و آزادينمي كهدرحالي) هآذرما

  بنيادين در امارات متحده عربي جستجو كرد؛
ليج اشاره به اقدام اين كشور، از آغاز خيزش بهار عربي در كشورهاي منطقه خ ب)

ني با دميالدي، به سركوب گسترده و سيستماتيك جامعه م 2010سال  لياوا(فارس)، در 
مار توسل به قوانين سركوبگر جرائم سايبري و مبارزه با تروريسم كه موجب حبس ش

نگاران و دانشگاهياني وكال، روزنامه ازجملهعاالن، فتوجهي از مدافعان حقوق بشر و قابل
  اند؛شده  است كه در فضاي مجازي از حكومت انتقاد كرده

داتي از وري نظارتي گسترده وارعربي از فناهاي امارات متحده اشاره به استفاده مقام ج)
هاي مدني و سياسي در فضاي مجازي به بهانه گراييبريتانيا، در راستاي سركوب كنش

  مبارزه با تروريسم؛
ر دگفتني است كه سازمان گزارشگران بدون مرز بر اساس شاخص آزادي مطبوعات  د)

رار داده كه ق 131كشور، در رتبه  180ميالدي، امارات متحده عربي را از ميان  2021سال 
  حقوق بشر در اين كشور است؛ وتارتيرهنمايانگر وضعيت 

بان حقوق بشر، ، عضو هيأت مشورتي سازمان ديده37شمار آوردن احمد منصوراشاره به به ه)
، 39، استاد سابق شعبه دانشگاه سوربون در امارات متحده عربي و محمد الرُكِن38ناصر بن غيث

                                                            
٣٦ International Campaign for Freedom in the United Arab Emirates (ICFUAE) 
٣٧ Ahmed Mansoor 
٣٨ Nasser bin Ghaith 
٣٩ Mohammed al‐Roken 
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قربانيان سركوب گسترده آزادي بيان توسط مقامات اين  عنوانبهاس حقوق بشر، وكيل سرشن
  كشور؛

ز طريق اربي اشاره به حبس احمد منصور به اتهام آسيب زدن به اعتبار امارات متحده ع و)
حاكمه دسته جمعي به محكوميت محمد الركن در م حالدرعينهاي اجتماعي و شبكه

خواست ، پس از امضاء طوماري با هدف در»94.ِاي.ايي يو«شدت ناعادالنه، موسوم به 
  جهت ايجاد اصالحات دموكراتيك در كشور؛

ه اقدام بميالدي، به اتهام ارتكاب  2017اشاره به محكوميت ناصر بن غيث، در سال  ز)
رات متخاصمانه عليه كشوري خارجي با هدف آسيب وارد آوردن به اعتبار و شأن اما

  هاي مصري و اماراتي؛هايي در رابطه با مقامتشار توئيتمتحده عربي، در پي ان
 ادي بيانمندي از حق خود در زمينه آزگفتني است كه اين سه تن همگي تنها به دليل بهره ح)

  سال حبس محكوم شدند؛ 10و تشكيل و مشاركت در اجتماعات و تجمعات به تحمل 
رفتار وءسهاي بدنام امارات متحده عربي با ناين زندانيان در زندا شدنمواجهاشاره به  ط)

هايي جهحبس الركن در سلول انفرادي و قرار گرفتن او در معرض شكن ازجملهو شكنجه، 
هاي درماني ضروري و چون، پخش موسيقي، محروميت بن غيث از دسترسي به مراقبت

 حبس احمد منصور در سلول انفرادي براي بيش از چهار سال و نيم؛

ز ان پس ادانيره به همچنين ناكارآمدي متداوم امارات متحده عربي در آزاد كردن زناشا ي)
  ها؛استفاده و شكنجه قرار دادن آنشان، عالوه بر مورد سوءاتمام دوره محكوميت

، بدون طي تاكنونميالدي  2012زنداني، از سال  9اشاره به حبس نامحدود دست كم  ك)
 41و امينه العبدُلي 40توان به مريم البلوشيها ميان آنفرآيندهاي صحيح حقوقي كه از مي

ها و ويدئو اينكهاشاره كرد كه با اتهامات ديگري، چون نشر اكاذيب مواجهند، پس از 
 رفتار منتشر كردند؛هاي زندان به ِاعمال سوءهايي در رابطه با متهم كردن مقامنامه

الحظه اعضاء خانواده زندانيان سياسي اشاره به همچنين تحت تأثير قرار گرفتن قابل م ل)
الملل، از سوي در اين راستا كه بر اساس پژوهش انجام شده توسط سازمان عفو بين

                                                            
٤٠ Maryam al‐Balushi 
٤١ Amina al‐Abdouli 
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شان ممانعت به عمل آمده و از هاي امنيتي غالبًا مورد تهديد قرار گرفته، از سفر رفتنمقام
  اند؛دريافت گواهي امنيتي براي كسب شغل محروم مانده

سياسي،  –، زنداني عقيدتي 43، فرزند عبدالسالم درويش42مرگ سلمان درويش اشاره به م)
او به اوتيسم و  ابتال رغمبهسال جاري ميالدي، در تبعيد بدون مالقات با پدرش،  لياوادر 

هاي امارات از او ويژه: گفتني است كه مقام اختالل عصبي و نياز متداوم وي به مراقبت
  جهت درمان ممانعت به عمل آوردند؛ متحدهاياالتوي به سلب تابعيت كرده و از سفر 

، فعال اماراتي كه در 45، فرزند احمد النعيمي44اشاره به همچنين مرگ محمد النُعيمي ن)
و فلج  چهار اندامبه بيماري فلج  ابتالبرد، در سال جاري ميالدي، بر اثر تبعيد به سر مي

هاي پدرش كه موجب ممنوعيت او راييگمغري، بدون حضور خانواده خود، به دليل كنش
هاي حياتي از سفر به خارج از كشور، پيوستن به خانواده خود در بريتانيا و دريافت درمان

 شده بود؛

ميالدي،  2018، دانشجوي بريتانيايي مقطع دكترا، در سال 46اشاره به قرار گرفتن متيو هجز س)
هنگام حبس، كه بر اساس  هاي روزانه بههاي روحي و بازجوييدر معرض شكنجه

الملل ، رئيس جديد سازمان پليس بين47هاي دريافتي تحت نظارت احمد ناصر الرئيسيگزارش
  كل وزارت كشور امارات متحده عربي، انجام پذيرفته است؛ بازرس(اينترپل) و 

المللي براي آزادي در امارات متحده عربي، به مناسبت اشاره به درخواست كارزار بين ع)
درنگ و بدون قيد و شرط تمامي زندانيان عقيدتي ز جهاني حقوق بشر، جهت آزادي بيرو
هاي سياسي در امارات متحده عربي با توجه به اينكه احترام به حقوق بشر و آزادي –

  ؛48بنيادين بايد به واقعيت روزانه زندگي در اين كشور تبديل شود

                                                            
٤٢ Salman Darwish 
٤٣ Abdul Salam Darwish 
٤٤ Muhammad al‐Nuaimi 
٤٥ Ahmed al‐Nuaimi 
٤٦ Matthew Hedges 
٤٧ Ahmed Naser al Raisi 

  المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:گزارش كارزار بين 48
 http://icfuae.org.uk/press‐releases/international‐human‐rights‐day‐icfuae‐calls‐release‐all‐
prisoners‐conscience‐uae 
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 18شنبه ميدل ايست آي، در روز پنجتحليلي  –انتشار گزارش از سوي پايگاه خبري  - 2
، فعال سعودي به طرح شكايت عليه شركت 49، در خصوص اقدام لجين الهذلول1400 آذرماه

  از: اندعبارتسايبري مستقر در امارات متحده عربي. برخي از محورهاي اين گزارش 
اشاره به اقدام لجين الهذلول، فعال حقوق بشر سعودي، به طرح شكايتي در  الف)
، يك كمپاني امنيت سايبري مستقر در امارات 50مترآمريكا، عليه كمپاني دارك متحدهاياالت

متحده عربي و سه تن از مديران سابق آن به دليل ادعاي هك كردن تلفن او پيش از 
  دستگيري وي؛

، كه يك گروه حقوق بشري ديجيتال است 51گفتني است كه بنياد الكترونيكي فرانتير ب)
متر و سه تن از ح اين شكايت از جانب لجين الهذلول عليه كمپاني داركاقدام به طر

منظور رديابي مخفيانه ارتباطات و شناسايي محل مديران آن كرده كه به ادعاي الهذلول به
 حضور او اقدام به هك تلفن وي نموده بودند؛

ي سوسي غيرقانونعنوان يكي از قربانيان برنامه جاشمار آوردن الهذلول بهاشاره به به ج)
منظور شناسايي ميالدي، به 2011هاي بهار عربي در سال اندازي شده در آستانه خيزشراه

 نگاران، رهبران خارجي كشورهاي رقيب وو تحت نظارت قرار دادن فعاالن، روزنامه
  دشمنان سياسي؛

يي ناسامنظور شاشاره به ادعاي الهذلول در اين شكايت مبني بر هك شدن تلفن او به د)
تر امارات متحده هاي گستردهعنوان بخشي از تالشموقعيت و سرقت اطالعات از وي، به

 ود؛خفان عربي و عربستان سعودي، متحد اين كشور، در راستاي تحت نظارت قرار دادن مخال

او  رانهاشاره به اظهارات الهذلول مبني بر منجر شدن اين روند به دستگيري خودس ه)
آنجا  ه درمنيتي امارات متحده عربي و استرداد وي به عربستان سعودي كتوسط نيروهاي ا

  مورد بازداشت، حبس و شكنجه قرار گرفت؛
ميالدي، به همراه شماري ديگر از  2018اشاره به بازداشت الهذلول، در ماه مه سال  و)

  ودي؛فعاالن زن، تنها چند هفته پيش از رفع ممنوعيت رانندگي براي زنان در عربستان سع
                                                            

٤٩ Loujain al‐Hathloul 
٥٠ DarkMatter 
٥١ The Electronic Frontier Foundation (EFF) 
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كردن  حكوماشاره به اقدام دادگاهي سعودي، در ماه دسامبر سال گذشته ميالدي، به م ز)
ه البته ماه حبس به اتهام ارتكاب به جرائم تروريستي ك 8سال و  5الهذلول به تحمل 

ود خزمان محكوميت بخشي از آن به تعليق درآمد و با توجه به اينكه وي بخشي از مدت
 ، در ماه فوريه سال جاري آزاد شد؛را نيز گذرانده بود

بستان سال از خروج از عر 5گفتني است كه آزادي الهذلول مشروط بوده و به مدت  ح)
 سعودي منع شده است؛

كه چندين ياشاره به آزادي مشروط برخي ديگر از فعاالن زن به همراه الهذلول درحال ط)
 برند؛ميتن ديگر بر اساس اتهامات مبهم همچنان در حبس به سر 

هاي مدني بنياد الكترونيكي ،  مدير بخش آزادي52اشاره به اظهارات ديويد گرين ي)
افزارها و خدمات هايي كه نرماي مبني بر، ضرورت پاسخگو نمودن كمپانيفرانتير، در بيانيه

اقدامي كه منجر به  –دهند هاي سركوبگر قرار مينظارتي خود را در اختيار دولت
  شود؛اي حقوق بشري ميهاستفادهسوء
ران هاي وارد آمده به لجين الهذلول قابل جبوي در ادامه افزود كه اگر چه آسيب ك)

ها به پذيري اين كمپانيحال طرح اين شكايت گامي در راستاي مسئوليتنيست، بااين
  آيد؛شمار مي

رفته هاي خبري در چند سال گذشته، مبني بر انجام عمليات پيشاشاره به گزارش ل)
اطالعاتي و جاسوسي از سوي امارات متحده عربي به كمك عمال آمريكايي، در راستاي 

هاي دولتي، دفاتر سازمان ملل در نيويورك و مديران فدراسيون مورد هدف قرار دادن مقام
  ؛53المللي فوتبال (فيفا)بين
  

                                                            
٥٢ David Greene 

  نك:تحليلي ميدل ايست آي. قابل بازيابي در لي –گزارش پايگاه خبري  53
 https://www.middleeasteye.net/news/saudi‐activist‐loujain‐al‐hathloul‐files‐lawsuit‐
against‐uae‐based‐cyber‐firm 
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ر روز ه عربي، دالمللي براي آزادي در امارات متحدانتشار گزارش از سوي كارزار بين -3
ه زنداني سياسي پس از اتمام دور 9، در خصوص تداوم حبس 1400آذرماه  11شنبه پنج

  اند از:هاي اين گزارش عبارتشان. برخي از محورمحكوميت
ر دسياسي در معرض حبس نامحدود  –زنداني عقيدتي  9اشاره به قرار داشتن  الف)
 مندي از حق خود در زمينهه دليل بهرهبه تنها زندانياني ك –هاي امارات متحده عربي زندان

  اند؛آزادي بيان و آزادي تشكيل اجتماعات و تجمعات محكوم شده
 زمانمدتگفتني است كه حبس نامحدود به معناي محبوس كردن زندانيان بيش از  ب)

  شان، بدون برگزاري محاكمه و يا طي فرآيندهاي صحيح حقوقي است؛محكوميت
سوم اكزي موشان، به مرتقال يافتن اين زندانيان، پس از پايان دوره محكوميتاشاره به ان ج)
 : اين دركه در داخل فضاي زندان مستقر هستند» مراكز مشاوره«يا » مراكز مناصحه«به 

 ودسرانهخ طوربهحالي است كه زندانيان مزبور بر مبناي فرمان دادگاه و يا تصميمي اداري 
  د؛شوندر حبس نگاه داشته مي

 منظوربه راكزمگفتني است كه بر اساس قانون امارات در زمينه مبارزه با تروريسم، اين  د)
به  رود تهديدي تروريستيزندانياني بنيان نهاده شده كه گمان مي» روشنگري و اصالح«

  آيند؛شمار مي
المللي ينبشان، با قانون اشاره به تناقض تداوم حبس زندانيان فراتر از زمان محكوميت ه)

يندهاي فرآ وحقوق بشر و قوانين داخلي امارات متحده عربي در رابطه با محاكمه عادالنه 
 صحيح حقوقي؛

بس به سر حنامحدود در  طوربهاشاره به اسامي زندانيان سياسي كه در حال حاضر  و)
  برند:مي
سال  5ل ميالدي دستگير و به تحم 2015نوامبر سال  19، كه در روز 54امينه العبدُلي -

 2020نوامبر سال  19محكوميت او در روز  زمانمدتحبس محكوم شد: گفتني است كه 
  به پايان رسيده است؛

                                                            
٥٤ Amina Al‐Abdouli 
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سال  5ميالدي دستگير و به تحمل  2015نوامبر سال  19، كه در روز 55مريم البلوشي -
 2020نوامبر سال  19محكوميت او در روز  زمانمدتحبس محكوم شد: گفتني است كه 

  ان رسيده است؛به پاي
 3ميالدي دستگير و به تحمل  2014آوريل سال  22، كه در روز 56عبدا... ابراهيم الحلو -

آوريل سال  22محكوميت او در روز  زمانمدتسال حبس محكوم شد: گفتني است كه 
 به پايان رسيده است؛ 2017

به  ميالدي دستگير و 2013مارس سال  26، كه در روز 57عبدالوحيد حسن الشحي -
 26محكوميت او در روز  زمانمدتسال حبس محكوم شد: گفتني است كه  5تحمل 

  به پايان رسيده است؛ 2018مارس سال 
سال حبس  5ميالدي دستگير و به تحمل  2013ژوئيه سال  23، كه در روز 58خليفه رابعه -

ايان به پ 2018ژوئيه سال  23محكوميت او در روز  زمانمدتمحكوم شد: گفتني است كه 
 رسيده است؛

ميالدي دستگير و به تحمل  2012ژوئيه سال  16، كه در روز 59عبدا... عبدالقادر الحجري -
ژوئيه سال  16محكوميت او در روز  زمانمدتسال حبس محكوم شد. گفتني است كه  7

 به پايان رسيده است؛ 2019

 7ير و به تحمل ميالدي دستگ 2012ژوئيه سال  16، كه در روز 60محمود حسن الحصاني -
ژوئيه سال  16محكوميت او در روز  زمانمدتسال حبس محكوم شد: گفتني است كه 

 به پايان رسيده است؛ 2019

                                                            
٥٥ Maryam Al‐Balushi 
٥٦ Abdullah Ibrahim Al‐Helou 
٥٧ Abdulwahid Hassan Al‐Shehhi 
٥٨ Khalifa Rabiaa 
٥٩ Abdullah Abdulkadir Al‐Hajri 
٦٠ Mahmoud Hassan Al‐Hosani 
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 7ميالدي دستگير و به تحمل  2012ژوئيه سال  16، كه در روز 61عمران علي الحارثي -
ل ژوئيه سا 16محكوميت او در روز  زمانمدتسال حبس محكوم شد: گفتني است كه 

 به پايان رسيده است؛ 2019

 7ميالدي دستگير و به تحمل  2013مارس سال  2، كه در روز 62فهد عبدالقادر الحجري -
مارس سال  2محكوميت او در روز  زمانمدتسال حبس محكوم شد: گفتني است كه 

  .63به پايان رسيده است 2020
  

  *عربستان و امارات متحده عربي
 11شنبه ، در روز پنج64اروپا براي دموكراسي و حقوق بشر انتشار گزارش از سوي مركز -

نهاد به گروه برگزاري مسابقات هاي مردم، در خصوص نامه مشترك سازمان1400آذرماه 
جايزه بزرگ فرمول يك در عربستان سعودي و امارات متحده عربي. برخي از محورهاي 

  اند از:اين گزارش عبارت
اي نهاد حقوق بشري به امضاء نامهسازمان مردم 16شكل از اشاره به اقدام گروهي مت الف)

گروه مسابقات جايزه بزرگ فرمول  رعامليمد( 65مشترك خطاب به استفانو دومنيكالي
يك) مبني بر ابراز نگراني در خصوص برگزاري اين مسابقات در عربستان سعودي و 

  اه؛آذرم 21و  14امارات متحده عربي، به ترتيب در روزهاي يكشنبه 
ك و اشاره به ضرورت خاطرنشان كردن مسئوليت مديرعامل گروه مسابقات فرمول ي ب)

هاي المللي دولتسازمان دهنده اين مسابقات مبني بر اينكه تعهدات حقوق بشري بين
ا رها جهت احترام گذاردن به و حمايت از حقوق بشر سعودي و اماراتي و الزامات آن

  متذكر شود؛

                                                            
٦١ Omran Ali Al‐Harthi 
٦٢ Fahd Abdulkadir Al‐Hajri 

  المللي براي آزادي در امارات متحده عربي. قابل بازيابي در لينك:گزارش كارزار بين 63
 http://icfuae.org.uk/news/nine‐political‐prisoners‐continued‐be‐held‐behind‐their‐release‐
dates 
٦٤ The European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR)  
٦٥ Stefano Domenicali 
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هاي اماراتي و سعودي جهت بهبود بخشيدن به تصوير و اعتبار مقام اشاره به تالش ج)
كشورهاي خود از طريق سازماندهي مسابقات فرمول يك و همچنين منحرف كردن توجه 

يا » 66واشينگاسپورت«اقدامي كه به  –جامعه جهاني از سوابق حقوق بشري اسفبارشان 
  معروف است؛تطهير وجهه عمومي از طريق برگزاري مسابقات ورزشي 

قائل  تراميبرگزاري اين مسابقات در كشورهايي كه براي حقوق بشر اح اينكهاشاره به  د)
پردازند، پيام جو مينشده و در عوض به بدنام كردن و آزار و اذيت مخالفان مسالمت

 كند؛المللي منتقل مينادرستي را به جامعه بين

 تحدهمسل عربستان سعودي و امارات تأكيد بر ضرورت ممانعت به عمل آوردن از تو ه)
ين وق بشر در اسرپوش نهادن بر موارد نقض گسترده حق منظوربهعربي به اين رويدادها 

ض در زمينه نق ازجملهرابطه،  المللي در اينكشورها و منحرف كردن توجه جامعه بين
  آميز؛آزادي بيان و تشكيل اجتماعات صلح

مار وق بشر در امارات متحده عربي، ضمن به شاشاره به برخي از موارد نقض حق و)
ترين فنظامي ديكتاتوري و برخوردار از يكي از ضعي عنوانبهآوردن اين كشور 

  :ازجملههاي حقوق بشري در جهان، كارنامه
مندي از حق جوي حقوق بشر تنها به دليل بهرهحبس صدها تن از فعاالن مسالمت -

وجود  نشايبراز مانتي براي برگزاري محاكمه عادالنه نيض كهدرحاليبنيادين آزادي بيان، 
  ترين مدافع حقوق بشر در اين كشور؛احمد منصور، سرشناس ازجملهندارد، 

اه جهت برداري از اين اعترافات در دادگاخذ اعتراف و بهره منظوربهاستفاده از شكنجه  -
  محكوم كردن متهمان؛

ري اپديدسازي قهن ازجملهرفتار، كنجه و سوءقرار دادن متداوم زندانيان در معرض ش -
ي و ربهداشتيغها بدون برخورداري از وكيل و حبس در سلول انفرادي در شرايط آن

  هاي پزشكي؛محروم از درمان

                                                            
٦٦ sportswashing 
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يكي از كشورهاي عضو ائتالف به رهبري  عنوانبهنقش امارات متحده عربي  يايفا -
هاي بشري قرن حاضر را رقم زده و عربستان در جنگ يمن كه يكي از بدترين بحران

موجب وقوع موارد جدي نقض حقوق بشر در اين كشور شده است، كه بنا بر آخرين 
 المللي هستند؛ها مصداق جرائم بينگزارش سازمان ملل، برخي از آن

هاي در زمينه حقوق زنان و اقليت وتارتيرهبرخورداري امارات متحده عربي از سوابق  -
جه به تداوم حمايت قوانين اين كشور از قيوميت مردان و قرار دادن زنان در جنسيتي، با تو

  هاي ناموسي؛تر، عالوه بر تداوم وقوع مواردي چون، قتلمقام پايين
 رغمبههاي چشمگير عليه كارگران مهاجر در امارات متحده عربي، تداوم اعمال تبعيض -

 دهند؛ا تشكيل ميدرصد از كل جمعيت اين كشور ر 80مهاجران  اينكه

  :ازجملهاشاره به برخي از موارد نقض حقوق بشر در عربستان سعودي،  ز)
استفاده عربستان از قوانين و تدابير مبارزه با تروريسم در راستاي دستگيري و حبس  -

هاي حكومت و مدافعان حقوق بشر بر مبناي خودسرانه مخالفان يا منتقدان سياست
خشونت نشده باشند و  گونههيچشرايطي كه اين افراد مرتكب  اتهامات امنيتي، حتي در

  رفتار؛ها در معرض شكنجه و سوءقرار دادن آن
 عنوانبههاي عربستان از سركوب سيستماتيك مدافعان و فعاالن حقوق بشر استفاده مقام -

 طوربهتر در راستاي خاموش كردن صداي تمامي منتقداني كه بخشي از كارزاري بزرگ
  پردازند؛تقيم يا غيرمستقيم به افشاء موارد نقض حقوق بشر در اين كشور ميمس
گيرانه حقوق زنان در عربستان سعودي به واسطه برقراري نظام تداوم تحديد سخت -

 قيوميت مردساالرانه؛

 159ي دست كم اجراتداوم استفاده گسترده نظام قضايي سعودي از مجازات اعدام و  -
مورد در  148، 2017مورد در سال  148، 2016مورد در سال  154 ،2015مورد در سال 

 2021مورد در سال  62و  2020مورد در سال  27، 2019مورد در سال  186، 2018سال 
بشر: اين در سعودي براي حقوق  –، بر اساس گزارش سازمان اروپايي تاكنونميالدي 
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ي مجازات اجرار معرض خطر نفر د 43حالي است كه تا ماه نوامبر سال جاري ميالدي 
 مجرم هستند؛ها كودكتن از آن 5اند كه اعدام و يا محكوميت به اين مجازات قرار داشته

 قدانفرو به وخامت نهادن استفاده حكومت عربستان از مجازات اعدام با توجه به  -
رض عمهاي عادالنه در اين كشور و قرار گرفتن بسياري از محكومان در برگزاري محاكمه

 شكنجه جهت ارائه اعتراف؛

هاي مسابقات هاي حقوق بشري از رؤساي تيمهاي اين سازماناشاره به درخواست ح)
  :ازجملهفرمول وان، 

 شر دربضرورت استفاده از اين مسابقات در راستاي آشكار ساختن موارد نقض حقوق  -
ري دافعان حقوق بشهاي تمامي مپرونده ازجملهعربستان سعودي و امارات متحده عربي، 

  برند؛آميز خود در حبس به سر ميهاي صلحگراييكه به دليل كنش
 هاي سعودي و اماراتي به لغو و پايان دادن به تمامي قوانين،اقدام دولت ضرورت -

ي اجراشود و همچنين ها و اقداماتي كه موجب اِعمال تبعيض عليه زنان ميسياست
  فع تمامي اشكال تبعيض عليه زنان؛تعهدات خود بر اساس كنوانسيون ر

هاي سعودي و اماراتي به فراهم آوردن امكان فعاليت براي اقدام دولت ضرورت -
  سازي از اجتماعات و مخالفان سياسي؛هاي جامعه مدني و پايان دادن به مجرمسازمان

هاي سعودي و اماراتي به لغو مجازات اعدام براي تمامي ضرورت اقدام دولت -
  اء؛گونه استثنبدون قائل شدن هر آميزمجرمان و تمامي جرائم غيرخشونتكودك

ابراز اميدواري در اين خصوص كه حقوق بشر به تمركز اصلي اين مسابقات در جده و  ز)
 اينكهابوظبي تبديل شده و از اين طريق پيامي آشكار به اين كشورها فرستاده شود، مبني بر 

توان با برگزاري رويدادهايي اين چنيني تطهير را نمي هاي فاحش حقوق بشرياستفادهسوء
  .67نمود

  

                                                            
  گزارش مركز اروپا براي دموكراسي و حقوق بشر. قابل بازيابي در لينك:  67

https://www.ecdhr.org/?p=1391 



  32                                                                                                                        85گزارش راهبردي

ير بشر از سوي عربستان سعودي و امارات متحده عربي در ساب) موارد نقض حقوق 
 كشورهاي منطقه

 

  *ائتالف به رهبري عربستان 
، به 1400آذرماه  22، در روز دوشنبه 68وبانتشار گزارش از سوي پايگاه اينترنتي ريليف - 1

تن از مردم  700، در خصوص كشته يا مجروح شدن بيش از 69نقل از سازمان نجات كودكان
ميالدي، در مناطق تحت پوشش توافق صلح استكهلم. برخي از محورهاي  2021يمن در سال 

  اند از:اين گزارش عبارت
ر ه، داشاره به سكونت داشتن يك تن از هر سه شهروند يمني كشته يا مجروح شد الف)
ده شجاري ميالدي، در مناطقي كه بر اساس توافق صلح سازمان ملل پوشش داده سال 

  وافقي كه سه سال پيش به امضا رسيد؛ت - بودند 
هاي حديده و تعز در سال جاري نفر در استان 700اشاره به كشته يا مجروح شدن بيش از  ب)

ر د، 2018لم در سال هاي درگير به امضاء توافق استكهاقدام طرف رغمبه، تاكنونميالدي 
كاال و  وانتقالنقلراستاي ممانعت به عمل آوردن از تشديد منازعات نظامي و تضمين 

  هاي بشردوستانه در اين مناطق؛كمك
 چناناين در حالي است كه با گذشت سه سال از اين توافق، غيرنظاميان يمني هم ج)

ز كاهش نه نينيازهاي بشردوستاناگزير به تحمل بدترين شرايط ناشي از جنگ بوده و ميزان 
 نيافته است؛

رين ماه سال مرگبارت عنوانبهكتبر سال جاري ميالدي، شمار آوردن ماه ااشاره به به د)
اكي از حتن از شهروندان يمني كه  358ميالدي، با توجه به كشته يا مجروح شدن  2021

  درصدي در قياس با ماه سپتامبر است؛ 53افزايش 
هاي جر شدن تغييرات ناگهاني به وقوع پيوسته در مناطق تحت تسلط طرفاشاره به من ه)

كننده در هاي نگراندر حديده و همچنين دريافت گزارش ويژهبهدرگير به تشديد منازعات، 

                                                            
٦٨ ReliefWeb 
٦٩ Save the Children 
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جا شدگي مردم اين زده، كشتن و مجروح كردن شهروندان، بيهاي شتابي اعداماجرازمينه 
  كشور و فقدان خدمات اوليه؛

شديد در استان تعز در قبال ت هايشانخانوادهكودكان و  ويژهبهپذيري شاره به آسيبا و)
جاري  تن از شهروندان اين منطقه، در سال 400ها، با توجه به كشته شدن بيش از خشونت
  ؛تاكنون

تعز،  هزار تن از شهروندان ساكن حديده و 3اشاره به كشته يا مجروح شدن حدود  ز)
  ؛ح استكهلمامضاء توافق صل رغمبهگناه، تنها در سه سال گذشته و كودكان بي ازجمله

به  هاي درگير جهت پايبندياشاره به درخواست سازمان نجات كودكان از تمامي طرف ح)
المللي بشردوستانه، حمايت از المللي حقوق بشر و حقوق بينتعهدات خود ذيل قانون بين

هاي فاده از سالحاز خشونت متداوم، تحديد استاز وحشت ناشي  هايشانخانوادهكودكان و 
مدهاي درنگ و عملي در راستاي كاهش پياانفجاري در مناطق پرجمعيت و اتخاذ تدابير بي
  ها؛جنگ براي منازل مسكوني، مدارس و بيمارستان

المللي جهت حصول اطمينان از نهاد از جامعه بيناشاره به درخواست اين سازمان مردم ط)
استفاده به وقوع پيوسته هاي درگير در قبال تمامي موارد نقض و سوءپذيري طرفمسئوليت

نظارت بر  منظوربهالمللي مستقل بين سازوكارعليه كودكان، از طريق تشكيل مجدد 
المللي تحقيقي در اين بين سازوكاردهي در اين زمينه و ايجاد وضعيت يمن و گزارش

  ؛70نساني مكفي برخوردار باشدرابطه كه از منابع مالي و نيروي ا
  
، در 1400آذرماه  16شنبه ، در روز سه71انتشار گزارش از سوي شوراي پناهندگان نروژ -2

هاي زندگي در يمن به نااميدي و سرخوردگي خصوص منجر شدن افزايش متداوم هزينه
  اند از:برخي از محورهاي اين گزارش عبارت هاي اين كشور.خانواده

                                                            
  وب. قابل بازيابي در لينك:ي ريليفگزارش پايگاه اينترنت 70

 https://reliefweb.int/report/yemen/yemen‐more‐700-people‐killed‐or‐injured‐year‐yemen‐

regions‐covered‐peace‐deal 
٧١ Norwegian Refugee Council (NRC) 
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پيمايش انجام شده توسط شوراي پناهندگان نروژ، در مناطق جنوبي يمن كه  اشاره به الف)
آور در اين مناطق موجب اقدام تقريباً يك خانواده حاكي از آن است كه بروز تورم سرسام

تر هاي غذايي خود و نزديكپذير، به كاهش تعداد وعدهاز هر دو خانواده پيشاپيش آسيب
  تغذيه شده است؛وءها به ورطه گرسنگي و سشدن آن

شوندگان مبني بر اينكه به دليل افزايش درصد از مصاحبه 99اشاره به همچنين اظهارات  ب)
  بهاي كاالها، ديگر توانايي مالي الزم براي خريد گوشت، مرغ، ميوه، شير يا برنج را ندارند؛

در ميانه  هاي يمنيپذيرترين خانوادهها تن از آسيباشاره به گرفتار آمدن ميليون ج)
هاي درگير و گرسنه ماندن كودكاني كه نااميدي و سرخوردگي ناشي از منازعه ميان طرف

هايي كه اكنون در قياس با گذشته ديگر دسترسي كمتري به مواد غذايي دارند و خانواده
المللي جهت دستيابي به راهكارهاي نجات اقتصادي هستند تا از فرو هاي بيننيازمند كمك

 ر ورطه قحطي باز بمانند؛افتادن د

هاي دهندگان به اين پيمايش مبني بر دو برابر شدن هزينهاشاره به اظهارات پاسخ د)
ها جهت درصد از آن 60در سال جاري ميالدي و عدم توانايي بيش از  ونقلحمل

شان به استفاده از هيزم: اين در حالي و ناگزير شدن وپزپختخريداري گاز مايع براي 
 ه بهاي آرد نيز به شدت افزايش يافته و همچنان در حال افزايش است؛است ك

از  كهدرحاليريال يمني با يك دالر آمريكا، در شش سال پيش،  215اشاره به برابري  ه)
 1700آغاز ماه دسامبر سال جاري ميالدي، به دليل افزايش تورم، براي هر دالر آمريكا بايد 

  ريال پرداخت نمود؛
  :ازجملههاي مهم اين پيمايش، ها و آماريافته اشاره به و)
تن از شهروندان مناطق جنوبي يمن:  760اقدام شوراي پناهندگان نروژ به تماس با  -

تلفني  صورتبهماه نوامبر سال جاري ميالدي و  اوايلگفتني است كه اين نظرسنجي در 
 انجام پذيرفته است؛

ها به بر تحت تأثير قرار گرفتن معيشت آن دهندگان مبنيدرصد از پاسخ 97اظهارات  -
  دليل افزايش بهاي مواد غذايي؛
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  هاي اخير؛هاي غذايي خود در ماهدهندگان به كاهش وعدهدرصد از پاسخ 46اقدام  -
شان جهت خريد گوشت، مرغ، ها مبني بر عدم توانايي ماليدرصد از آن 99اظهارات  -

 ديگر؛ ميوه، شير، برنج و بسياري از كاالهاي

شوندگان به استفاده از هيزم به جاي گاز براي درصد از مصاحبه 63ناگزير شدن  -
 20ذشته، اكنون به هزار ريال يمني در چند ماه گ 5از  آنكه، به دليل افزايش بهاي وپزپخت

 هزار ريال رسيده است؛

يالي هزار ر 30دهندگان مستأجر مبني بر افزايش حدود درصد از پاسخ 70اظهارات  -
  در سال جاري ميالدي؛ بهااجاره

  ؛72ساعت برق در روز 7متوسط  طوربهدهندگان از برخورداري پاسخ -
  
ر ركيه)، دانتشار گزارش از سوي شبكه خبري تي.آر.تي وُرلد (شبكه خبري دولتي ت -3

به  ، در خصوص كشته شدن غيرنظاميان در حمله ائتالف1400آذرماه  14روز يكشنبه 
  اند از:ستان به استان تعز. برخي از محورهاي اين گزارش عبارترهبري عرب

، به آذرماه 12اشاره به اقدام ائتالف عربي به رهبري عربستان سعودي، در روز جمعه  الف)
، 73هدف قرار دادن يك خودروي نظامي نيروهاي انصارا...، به هنگام عبور از منطقه مقبنه

تن از اعضاء اين  5كه منجر به كشته شدن كيلومتري شمال غرب شهر تعز،  35حدود 
  شهروند غيرنظامي شد؛ 4نيروها و 

دن شروح اشاره به تأييد كشته شدن اين افراد از سوي يك نهاد پزشكي و همچنين مج ب)
  دو غيرنظامي ديگر؛

                                                            
  گزارش شوراي پناهندگان نروژ. قابل بازيابي در لينك: 72

 https://www.nrc.no/news/2021/december/yemen‐all‐time‐high‐cost‐of‐living‐driving‐
families‐to‐despair 
٧٣ Maqbanah 
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ن ر اثر ايبهاي وابسته به نيروهاي انصارا... اين در حالي است كه بنا بر گزارش رسانه ج)
بري تن از غيرنظاميان كشته شدند: گفتني است كه نيروهاي ائتالف به ره 18حمله 

 اند؛عربستان تاكنون در اين زمينه اظهارنظر نكرده

 ر مناطقاكث الزم به يادآوري است كه اگر چه تعز تحت تسلط دولت يمن قرار دارد، اما د)
شود موجب مياي آن، ازجمله مقبنه تحت كنترل نيروهاي انصارا... است، كه حاشيه

در  هزار نفري آن تنها يك مسير براي تأمين كاالهاي ضروري خود 600جمعيت حدود 
  اختيار داشته باشند؛

دم يمن تا هزار تن از مر 377اشاره به گزارش اخير سازمان ملل، مبني بر كشته شدن  ه)
  ر؛ين كشور اميالدي بر اثر پيامدهاي مستقيم و غيرمستقيم جنگ متداوم د 2021پايان سال 

جا شده ها تن از مردم اين كشور بر اثر منازعات جاري بياين در حالي است كه ميليون و)
هاي بشردوستانه هستند، در درصد از جمعيت آن نيز نيازمند دريافت كمك 80و بيش از 

  ؛74كندكشوري كه از نگاه سازمان ملل بدترين بحران انساني جهان را تجربه مي
  
 13ر روز شنبه دتحليلي ميدل ايست مانيتور،  –از سوي پايگاه خبري  انتشار گزارش -4

ربستان ، در خصوص شكايت قربانيان جنگ يمن از ائتالف عربي به رهبري ع1400 آذرماه
  از: اندعبارتسعودي و امارات متحده عربي. برخي از محورهاي اين گزارش 

ايتي در ، به طرح شكآذرماه 12اشاره به اقدام قربانيان جنگ يمن، در روز جمعه  الف)
ت مربوط هاي عربستان سعودي و امارات متحده عربي مبتني بر اتهامافرانسه، عليه وليعهد

  ه؛قاعدبه تأمين تروريسم و همچنين متهم كردن اين دو كشور به ايجاد ائتالف با ال
ن ياتراشاره به اظهارات وكالي اين پرونده مبني بر اتحاد بهترين متحدان و مش ب)

نويه ماه ژا ه درتسليحات فرانسه در منطقه، به برقراري اتحاد با بدترين دشمنان اين كشور ك
  ميالدي، حمالت شارلي ابدو را سازماندهي كردند؛ 2015سال 
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  37                  )             18( بيعربستان سعودي، بحرين و امارات متحده عرنگاهي به كارنامه حقوق بشري 
 

 

  

 

نهادي به نام مركز حقوقي حقوق و اشاره به طرح اين شكايت از سوي سازمان مردم ج)
 و در صنعا مستقر است؛ كه وابسته به نيروهاي انصارا... 75توسعه

 رب كه درشمار آوردن شاخه القاعده در شبه جزيره عبه به متحدهاياالتاشاره به اقدام  د)
ترين شاخه شبكه القاعده كه از سرسخت عنوانبهميالدي بنيان نهاده شد،  2009سال 

ين التي آشوب ناشي از جنگ يمن در راستاي حمله به نيروهاي انصارا... و نيروهاي دو
 كند؛برداري ميكشور بهره

ها ين كشورلي ااشاره به مفاد اين شكايت مبني بر تأكيد بسياري از شاهدان بر اتحاد عم ه)
هاي حمايت از طريق ارائه ويژهبهبا القاعده در شبه جزيره عرب، عليه نيروهاي انصارا...، 

  هاي لجستيك؛مالي و تجهيزاتي و همكاري
م اين كشورها به پرداخت مبالغي از طريق بانك فرست در اشاره به احتمال اقدا و)

هاي تحت نشيني نيروهاي آن از شهري عقبازابه سازمان تروريستي القاعده در  76ابوظبي
 تسلط اين كشورها؛

هاي انجام گرفته تن از قربانيان شكنجه و بمباران 8اشاره به طرح اين شكايت از سوي  ز)
 ستان؛از سوي ائتالف به رهبري عرب

هاي سعودي و ابوظبي و رؤساي ستاد ارتش دو اشاره به همچنين متهم شدن وليعهد ح)
سازي قهري، جنايات جنگي و كشور به ارتكاب به جناياتي چون، اِعمال شكنجه، ناپديد

  .77هاي جنايتكار تروريستايجاد گروه

                                                            
٧٥ Legal Centre for Rights and Development 
٧٦ First Abu Dhabi Bank 
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